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Hindistan 'da Uttar Pradeş eyaJetinin
merkezi olan şehir.
_j

Ganj nehrine sol taraftan katılan Gumti
(Gomati) ırmağının kenarında kurulmuş
tur. Leknev'in (Lucknow. Lakhnau) bilinen
tarihi XIII. yüzyılın başlarına kadar gider.
1394-1478 yılları arasında Şarki Sultanlığı'n ın hakimiyetinde kalan şehir daha
sonra Delhi Sultanlığı ' nın, Hümayun Şah
zamanında da Babürlüler'in eline geçti
ve Ekber Şah tarafından Ayodha eyaletine bağlandı. Babürlü Devleti'nin son dönemlerinde fiilen bağımsız hale gelen
eyaletlerden Evedh'de Newab hanedanı
nı kuran Asafüddevle Leknev'i kendisine
merkezyaptı (1775); ingilizler 1819'da
son Evedh Newab ı Gazlüddin Haydar'ı
kral ilan edince de burası bir kraliyet baş
şehri oldu. Bölgenin 1856'da ingiliz idaresine girmesi üzerine ve özellikle 1857'deki büyük ayaklanma sırasında Leknev'de
şiddetli çarpışmalar meydana geldi; ingilizler uzun süre burada mu hasara a ltın 
da kaldılar. Hindistan Kongre Partisi ile
Hindistan Müslümanları Birliği arasında
İngiliz yönetimine karşı oluşturulan, ünlü
pasif direniş, Hilafet hareketlerinin temelini teşkil eden ittifak ( Leknev Paktı) Aralık 1916'da burada imzalandı.
Hindistan islam kültüründe Bağdat.
Kurtuba (Cordoba), Nlşabur ve Buhara
gibi merkezlerle kıyaslanan Leknev, islami eğitimin Hindistan'daki en önemli
müesseselerinden olan Firengl Mahal ile
Nedvetü ' l-ulema'nın kurulduğu yerdir.
Eğitimin yanı sıra Leknev ayrıca Urdu
edebiyatının en iyi örneklerinin verildiği
çevrelerden biridir ve özellikle şiirde ken-

dine has bir ekolü temsil eder. Bölgede
ağırlıklı olan Şii anlayışının da tesiriyle Kerbela. ölüm ve şehadet gibi temalar üzerine inşa edilen mersiye türünün burada
doruğa ulaştığına inanılır. XIX ve XX.
yüzyılların önemli edebiyatçılarından olan
ve Osmanlılar'la ilgili Doksanüç Harbi'ni
( 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı) konu
alan bir romanı (Hasan aur Angeline) ve
çok sayıda yazısı bulunan Abdülhallm Şa
rar Leknevli'dir. Şarar'ın Leknev'le ilgili
çeşitli yerlerde çıkan yazıl arı günümüzde
tekrar yayımlanm ı ştır (bk. bi bl) . Fıkıh ve
hadis sahasında yazdığı çok sayıda eserle tanınan Abdülhallm el-Leknevl ve babası Muhammed Abdülhay el-Leknevl de
bu şehirde yetişen tanınm ı ş alim lerdendir.
Gerek Delhi Sultanlığı'nın gerek Babürlüler'in başlıca şehirle ri arasında yer alan
Leknev bünyesinde birçok önemli mimari
eser barındırmaktadır. Bunlar arasında
Bara (büyük) ve Chota (küçük) i mambi'ıra
ile bazı camiler ve Topkapı S a rayı ' ndaki
Bab-ı Hümayun örnek alınarak yap ı lan
ROm! Dervaze başta gelir. Bara imambilra (Asafi imambara). Nevvab Asafüddevle
tarafından 1784'te On Muharrem taziye
törenleri için inşa ettiril miş , özel bir tarza
sahip, 49 m. boyunda, 16 m . eninde ve
15 m . yüksekliğinde bir yapıdır. Chota
imambara ise Nevvab Muhammed Ali
Şah ( 1837-1842) tarafından kendisi için
bir türbe olarak yaptırılmıştır; eserin yanında bir de Tae Mahal'in küçük örneği
yer almaktadır. Bara imambara'nın batı
sında bulunan iki minareli ve üç kubbeli
cami-mescidin yapımına Muhammed Ali
Şah zamanında başlanmış . ancak bina
onun ölümünden sonra tamamlanabilmiştir. Evrengzlb Şah 'ın ziyareti anısına
inşa ettirilen Evrengzlb Camii üç kubbeli
tipik bir Hint-islam mimar isi örneğ idi r;
sekizgen minareleri Delhi Cuma Camii'ninkileri andırır. Türbeler arasında en
eskisi 1479 tarihli Şeyh Muhammed Türbesi' dir.
Günümüzde Kuzey Hindistan'ın en geticaret ve sanayi şehirlerinden biri
olan Leknev'in ülkedeki diğer önemli merkezlerle kara, hava ve tren yolu bağlan
tıları mevcuttur. İkliminin uygunluğu ve
topraklarının verimliliği sebebiyle çevresinde her türlü meyve. sebze, tütün ve
tahıl üretimi yapılmaktadır. Sanayi özellikle kağıt, deri, kimya, kozmetik ve mücevher alanlarında gelişmiştir. Çeşitli yönlerden gelen demir yollarının kavşağında
bulunması Leknev'i aynı zamanda demirlişmiş

yolu malzemeleri üreten bir sanayi merkezi durumuna getirmişti r. Geleneksel el
sanatlarından gümüş ve bakır eşya yapı
mı , iş l emeli kadife üretim i ve kuyumculuk önem taşır. Şehirde Leknev Üniversitesi, islami lisans ve lisans üstü eğ itim
veren DarülulGm-i Nedvetü'l-ulema. Camia Nizamiye, Sultanü'l-medaris ve Medresetü'l-vaizln gibi kurumlarla çok sayı
da müze ve kütüphane bulunmaktadır.
Leknev'in 1951'de 496 .000 olan nüfusu
1981 'de 895. 721'e, 2003'te 2.294.000'e
ulaşmıştır. Şehrin merkezi olduğu Leknev
idari biriminin nüfusu ise 3.681.416' dır
(2001 ).
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Ebü'l-Hasenat Muhammed Abdülhay
b. Muhammed Abdilhallm
b. Muhammed Eminillah
es-Sihalevl el-Leknevl
(1 848- 1886)
Hindistanlı

L

muhaddis
ve Hanefi fakihi.
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Banda'da (Hindistan) doğdu. Soyu Ebu
EyyGb el-Ensarl'ye dayandığı için Ensi'ırl
nisbesiyle de anılır. Babası hadis, fıkıh ve
akli ilimiere dair otuzdan fazla eser vermiş bir alimdir. Leknevl on yaşında iken
K ur ' an' ı ezberledi, babasındana kli ve
nakli ilimleri öğrendi. Hatızlı k yaptığı yıl
larda Farsça. belagat ve hat dersleri aldı.
On yedi yaşında öğrenimini tamamladık
tan sonra babasıyla gittiği HaydarabM'da Medresetü'n-Nizamiyye'de iki yıl eği
tim öğretim faaliyetinde bulundu. Baba-

133

